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ประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับความตาย 
 

ความตาย แมจะเปนสิ่งสามัญที่ตองเกิดขึ้นกับมนุษยทุกรูปนาม แตในโลกสมัยใหมความ
ตายไดผานการเปลี่ยนแปลงมาอยางมาก ทั้งในดานความรับรู รูปแบบ ฯลฯ  ปจจุบันเรื่องของ
ความตายไดเปนปญหาที่มีความซับซอนและสรางความทุกข ใหกับผูคนมากขึ้นตามความซับซอน
ของปญหา กลาวเฉพาะในดานการแพทยหรือการสาธารณสุข ปญหาการจัดการกับความตายที่
เกิดขึ้นในระบบบริการทางการแพทย เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง ความพยายามในการยื้อยุดฉุดร้ังชีวิตของ
ผูปวยที่เขามารับการรักษา บางครั้งไดสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นระหวางบุคลากรทางการแพทย
กับญาติมิตรของผูปวย หรือกระทั่งกับตัวผูปวยเอง  

มาตรการในการรักษาที่หลายครั้ง เปนเหมือนการใชความรุนแรงในการแกปญหา ไมวาจะ
เปนการเจาะ การสวน ใสวัตถุตางๆ เขาไปในรางกายของผูปวย  การยึดโยงรางกายของผูปวยกับ
เครื่องกลไกตาง ๆ ที่คิดวาจะฉุดร้ังชีวิตของผูปวยไวได ความพยายามดังกลาวยอมสงผลตอผูปวย 
ทําใหยากที่จะจากไปอยางสงบ หรือทําใหเขาไมอาจเผชิญหนากับความเปลี่ยนเแปลงที่กําลังจะ
เกิดขึ้นกับชีวิตของเขา เปนความเปลี่ยนแปลงอันเปนสามัญลักษณะของชีวิต  

ทําไมเราจึงตอตานกับความตายในระดับที่เปนอยูในปจจุบัน วิธีการทางการแพทยเหลานี้
เกิดขึ้นจากมุมมองหรือโลกทรรศน ที่คนในยุคปจจุบันมีตอความตายวาเปนเสมือนจุดสิ้นสุดของ
ชีวิต ทัศนะดังกลาวอาจถือไดวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมนานมานี้ คร้ังหนึ่งในอดีตมนุษยเราไมไดมอง
ความตายเปนความสิ้นสุดของชีวิต ชีวิตของมนุษยสามารถที่จะมีตอไปอีกไดหลังจากความตาย 
ทรรศนะดังกลาวมีอยูในระบบความเชื่อที่กระจายอยูทั่วโลก ไมวาจะเปนในหมูชนเผา หรือในอารย
ธรรมที่ยิ่งใหญ ๆ เชน อารยธรรมของอียิปต จีน อินเดีย ทรรศนะดังกลาวยังเปนโลกทรรศนของ
ศาสนาตาง ๆ ในโลกดวยเชนกัน  

การศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรื่องทัศนะที่เกี่ยวของกับความตายในโลกตะวัน
ตก มีงานที่สําคัญชิ้นหนึ่ง คือ งานของ Philippe Aries (1975) ที่ไดทําการศึกษาความตายใน
สังคมตะวันตกจากยุคกลางมาจนถึงสมัยปจจุบันได แสดงใหเห็นความรับรูและการปฏิบัติตอ
ความตายที่ไดเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคสมัย โดยไดแบงออกเปน 4 ชวงเวลา คือ Tamed Death 
(ยุคที่ความตายไรพิษสง), One’s own Death (ยุคที่ความตายเปนเรื่องปจเจก), Thy Death (ยุคที่
หมกหมุนกับความตายของคนอื่น) และ Forbidden Death (ยุคที่ปฏิเสธความตาย)   
  Aries ไดศึกษายอนไปศึกษาในชวงคริสตศตวรรษที่ 8 ลงมา และพบวา ในชวงแรกที่ 
Aries เรียกวายุค Tamed Death หรือยุคที่ความตายไรพิษสง มนุษยไดยอมรับความตายอยางไม
ไดฟูมฟาย หรือ ทําใหเปนเรื่องที่พิเศษมากมายแตอยางใด การตายของมนุษยไมวาจะเปนใครใน
สมัยดังกลาว ไมไดแตกตางไปจากคนอื่น การตายคือส่ิงสามัญที่พึงเกิดขึ้นกับมนุษยชาติทั้งปวง 
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ดังนั้น การเผชิญหนากับความตายเปนเรื่องของการนอมรับส่ิงที่เกิดขึ้น และอยูภายใตความเชื่อใน
โลกทรรศนทางคริสตศาสนา การตายเปนหนทางที่จะนํามนุษยกลับไปสูพระเจา ในสมัยดังกลาว
การตายมักเกิดขึ้น ณ ที่อยูของผูที่กําลังจะตาย มากกวาที่จะมาตายในสถานที่รักษาพยาบาลดังที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน คนที่กําลังจะตายจะกระทําตามธรรมเนียมทางศาสนาของตน ในการปฏิบัติเพื่อ
พบกับความตายโดยอาการอันสงบ บางที่อาจมีการแนะนําใหโดยนักบวชเพื่อใหผูที่กําลังจะตาย
ไมลืมข้ันตอนการปฏิบัติตามแนวทางของศาสนา  

นอกจากนั้น ผูปวยหรือคนที่กําลังจะตายที่นอนอยูบนเตียง ยังเปนเสมือนการทําพิธีแสดง
ใหเห็นภาวะแหงธรรมชาติที่มนุษยทุกคนตองประสบ บรรดาญาติ มิตร เพื่อนพอง ทั้งที่ใกลชิด หรือ
อยูรวมกันในชุมชนนั้น จะมารวมกันอยูในหองของผูที่กําลังจะตาย ไมเวนแมแตเด็กๆ ทุก ๆ คนเขา
ออกหองนั้นไดอยางเสรี   คนทั้งหลายมาเพื่อเปนประจักษพยานของการตายที่เกิดขึ้น เพื่อรําลึกวา
การตายเปนสิ่งที่จะเกิดกับมนุษยทุกคน  

ดังนั้น การตายของบุคคลในชวงเวลาดังกลาวไมใชเร่ืองสวนตัว แตเปนกระบวนการทาง
สังคม เปนโอกาสในการเรียนรูรวมกันของคนในสังคมนั้นๆ  แตเดิมการฝงศพหรือสุสานมักจะอยู
นอกเมือง แตตอมาไดมีการฝงศพไวในบริเวณศาสนาสถาน เชน ในบริเวณโบสถ เปนตน และพื้นที่
ดังกลาวมักจะกลายเปนพื้นที่สาธารณะในการทํากิจกรรมตาง ทั้งการจัดงานรื่นเริงบันเทิง จนการ
จัดขายของเปนตลาด    
 เมื่อมาถึงในคริสตศตวรษที่ 12 เปนการเขาสูยุคที่ Aries เรียกวา One’s Own Death หรือ 
ยุคที่ความตายเปนปจเจกมากขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับความตายเปนในลักษณะของปจเจกชนนิยม
เพิ่มมากขึ้น มีหลักฐานแสดงใหเห็นวา พิธีการในการตายที่มีมากอนหนาในลักษณะเปนการเรียนรู
ของสังคม ไดเปลี่ยนศูนยกลางของความสนใจมาเปนเรื่องสวนตัวของผูที่กําลังจะตาย ในภาพ
เขียนรวมสมัยนั้น ไดมีการแสดงภาพของคนที่กําลังจะตายไดทบทวนกับส่ิงที่ตนไดกระทํามาใน
ชีวิต โดยจะภาพของความดีความชั่วที่ทํามาจะปรากฏใหคนผูนั้นไดรําลึก  
 ความเปลี่ยนแปลงในชวงตอมาไดเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 18 หรือยุคที่ Aries เรียกวา 
Thy Death หรือยุคที่คนหมกหมุนกับความตายของคนอื่น ในชวงเวลาดังกลาวการใหความหมาย
ของการตาย ไมไดเปนสิ่งที่มีความหมายตอตนเองของผูที่กําลังจะตายหรือตอสังคมอีกตอไป และ
การยอมรับความตายไมไดเปนเรื่องของการนอมใจรับอยางสงบตามวิถีทางแหงธรรมชาติ หากเต็ม
ไปดวยอารมณความรูสึกอยางทวมทน การเนนความหมายของความตายกลับมาเนนอยูที่ความ
ตายของคนอื่นๆ  

ความรูสึกสูญเสียที่เกิดจากการตาย และการแสดงออกถึงความรูสึกเศราโศกจากการตาย
จากไปของบุคคลอันเปนที่รักอยางสุดขั้วปรากฏใหเห็นในประมาณคริสตศตวรรษที่ 18–19 อาการ
ดังกลาว แสดงใหเห็นวาการยอมรับการตายจากไปของบุคคลอันเปนที่รัก เปนสิ่งที่ยอมรับไดยาก
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ข้ึนมากกวาเดิม  ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นอยางเห็นชัดในทวีปอเมริกาเหนือ อังกฤษ และ 
ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป โดยเฉพาะรูปแบบการจัดหลุมศพที่เนนใหเหมือนกับวาคนตายเหลา
นั้น ยังคงจะดํารงอยูหลังความตาย ณ ที่ตรงนั้น รอการไปเยี่ยมเยียนจากญาติมิตร ปรากฏการณนี้
ลวนแตเนนใหเห็นความลําบากใจที่จะยอมรับการจากไปของผูที่เปนที่รัก เชนที่กลาวมาขางตน  
 ความรับรูตอความตายในสังคมตะวันตกพัฒนาเขามาสูยุคปจจุบันที่ความตายเปนเรื่อง
ตองหาม หรือ Forbidden Death ตามที่ Aries เรียก โดยเฉพาะในสังคมอเมริกาและอังกฤษ 
ความตายเปนเรื่องที่ไมพึงกลาวถึงเฉกเชนเรื่องความสัมพันธทางเพศเคยเปนเรื่องตองหามมากอน 
การทําใหความตายเปนเรื่องตองหามที่จะพูดถึง หรือการจัดการกับความตายตามธรรมเนียมเดมิที่
ไดเปลี่ยนรูปแบบไป  

ในสังคมอุตสาหกรรมอยางในประเทศอเมริกาหรืออังกฤษ และในกลุมประเทศอุตสาห
กรรมในยุโรปบางประเทศ การจัดการกับความตายในสังคมเหลานั้น กลายเปนเรื่องที่อยูนอก
ขอบเขตของครอบครัวหรือหมูญาติมิตร ตัวอยางเชนเรื่องการจัดการพิธีศพที่ปรากฏอยูในอเมริกา 
ธรรมเนียมในปจจุบันของการจัดพิธีศพ ไดหลุดออกไปจากแบบแผนและความเชื่อด้ังเดิมอยางสุด
ข้ัว การจัดการศพที่แพรหลายในประเทศอเมริกา คือ การเผาศพ แทนที่จะเปนการฝงศพอยางที่
เคยเปนมานับรอยป และคนที่จะมาทําพิธีการตางๆ เกี่ยวกับงานศพกลายมาเปนมืออาชีพที่ทํา
อยางเปนธุรกิจไมใชญาติมิตร แมแตการจัดการกับความโศกเศราก็เปนหนาที่ของมืออาชีพที่จัด
การในดานนั้นๆ ไมใชเร่ืองของสังคมอีกตอไป  

การตายที่เคยตายกันในบานกลับกลายเปนการตายที่โรงพยาบาล เนื่องจากการมองวา
ชีวิตเปนที่มาแหงความสุข การตายจึงทําใหความสุขแหงชีวิตหายไป ความตายไมไดถูกยอมรับวา
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเปนสามัญลักษณะอีกตอไป การปรุงแตงทุกอยางในพิธีกรรม
เกี่ยวกับความตาย เชน การแตงศพ การจัดพิธีศพหรือหลุมศพใหงดงาม เปนตน  เพื่อทําใหความ
จริงของความตายถูกลดทอนลง ยังมิพักตองพูดถึง การตัดสินความตายแพทยที่คอยกําหนดวา
ความตายมาถึงเมื่อใด ตายเมื่อสมองตายหรือเมื่อหยุดหายใจ หัวใจหยุดเตน  
 พัฒนาการของความรับรูเกี่ยวกับความตายในโลกตะวันตก แสดงใหเราเห็นวาความ
หมายของความตายไมไดคงที่ และตอเนื่องเปนอยางที่เรารับรูกันในปจจุบัน หากมีพัฒนาการ
เปลี่ยนมาตามยุคสมัย เมื่อเราพิจารณากลับมาถึงวิธีคิดและการจัดการเกี่ยวกับความตายในสงัคม
ไทยที่เปนอยูในปจจุบัน จะเห็นไดวารับอิทธิพลของสังคมตะวันตกมาไมนอย สวนหนึ่งเปนเพราะ
สังคมไทยรับเอาแนวคิดและวิธีวิทยาของตะวันตก เขามาเปนหนทางในการแสวงหาความรูมาไม
นอยกวา 100 ปที่ผานมา ผนวกกับแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมที่อิงกับโลก
ตะวันตกตลอดมา ทําใหเกิดปญหาในการจัดการกับความตายที่เกิดขึ้น ใหเปนไปอยางเหมาะสม 
หรือทําอยางไรจึงจะนําไปสูส่ิงที่เรียกวา การตายที่ดี    
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ปจจุบันปญหาในการกําหนดความตาย การจัดการกับความตาย และชวยเหลือผูที่เขา
ใกลตอความตาย เปนตน ไดเปนปญหาที่ซับซอนและสําคัญ สังคมไทยในปจจุบันคอนขางตื่นตัว
ตอปญหานี้ ดังนั้น การทําความเขาใจในรากฐานความเปลี่ยนแปลงของความรับรูหรือทาทีตอ
ความตาย นับเปนฐานความรูที่จะนําไปตอยอดใหเกิดดอกผล เปนวิธีการที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมของเรา เพื่อความตายที่ดีจะบังเกิดไดกับทุกคนในสังคม                              
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